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Tänään esillä:

• Vesiensuojelua koskevat PEFC-kriteerit

• Kokemuksia vaatimusten toteutumisesta alueellisessa 
PEFC-ryhmäsertifioinnissa

• PEFC-kriteeristön päivitystyö 2019-21 – Mikä muuttuu?



PEFC SUOMI – SUOMEN METSÄSERTIFIOINTI RY

▪ Ylläpitää ja edistää PEFC-järjestelmää Suomessa 

▪Organisoi metsän hoidon ja käytön 
vaatimuskriteerien määräajoin tehtävän 
määrittelytyön

▪Myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet ja valvoo 
PEFC-merkin käyttöä Suomessa

▪ Toimii PEFC:n tunnettuuden lisäämiseksi

▪ Viestii metsäsertifioinnista ja puun vastuullisesta 
alkuperästä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa
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Riippumattomat, kansallisesti akkreditoidut 

sertifiointiyritykset päättävät metsäsertifi-

kaattien myöntämisestä auditointitulosten 

pohjalta

ROOLIT METSIEN PEFC-SERTIFIOINNISSA

PEFC Suomi - Suomen 

Metsäsertifiointi ry
-16 jäsenorganisaatiota

- kutsuu standardityöryhmän kokoon

- Suomen PEFC-standardien omistaja

- kansainvälinen yhteistyö

Metsäsertifioinnin 
standardityöryhmä

- 1996-97
- 2002-03
- 2008-09
- 2013-14
- 2019-21

- itsenäinen ja riippumaton

Sihteeristö / toimisto

Kehittämistyöryhmä

Metsäsertifikaattien haltijat

(ja alueellista ryhmä-

sertifiointia koskien 

metsäsertifioinnin 

toimikunnat) vastaavat 

vaatimukset käytäntöön 

panosta



SAMAT KESTÄVYYDEN VAATIMUKSET 
ORGANISAATIOKOHTAISESSA JA ALUEELLISESSA 
PEFC-RYHMÄSERTIFIOINNISSA

▪ noin 80 % Suomen metsä- ja kitumaan 

kokonaispinta-alasta metsätalouskäytön 

piirissä (s.o. tiukasti suojellut metsät pois 

lukien) olevasta metsä- ja kitumaan 

pinta-alasta yli 90 %

▪ toteutus metsänomistajien ja PEFC-metsiin 

palveluita tarjoavien yritysten ja 

yrittäjien yhteistyönä

▪ yli 200 000 metsänomistajaa 

▪ yli 4000 yritystä ja yrittäjää



HYVIN KOHDENNETUT TOIMENPITEET ERI TAHOJEN 
YHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTAVAKSI

PEFC FI 

1002:2014



KRITEERI 11: SUOLUONNON 
MONIMUOTOISUUTTA YLLÄPIDETÄÄN



KRITEERI 17: VESISTÖJEN JA PIENVESIEN LÄHEISYYDESSÄ 
TOIMITTAESSA HUOLEHDITAAN VESIENSUOJELUSTA 



KRITEERI 18: VESIENSUOJELUSTA 
HUOLEHDITAAN 
KUNNOSTUSOJITUS- JA 
OJITUSMÄTÄSTYSKOHTEILLA

KRITEERI 19: POHJAVESIEN LAATU 
TURVATAAN METSÄTALOUDEN 
TOIMENPITEISSÄ 



TIEDONKERUU JA ULKOISET AUDITOINNIT 
ALUEELLISESSA PEFC-RYHMÄSERTIFIOINNISSA

▪ Sertifioitua aluetta koskeva tiedonkeruu

• toimijoiden itse ilmoittamat tiedot (perustuen omavalvontaan/ 

ulkoistettuun laadunseurantaan)

• Metsäkeskus - Luontolaadun seuranta (mm. vesistöjen 

suojakaistat ja niiden säilyminen)

• Lausuntopyynnöt, mm. ELY-keskukset

▪ Ulkoiset arvioinnit/auditoinnit

• tarkastuksiin etsitään aina ensisijaisesti kohteita, jotka 

rajoittuvat vesistöihin (tai sisältävät arvokkaita elinympäristöjä 

tai muita erityiskohteita)



ESIMERKKEJÄ TOIMIJOITA KOSKEVASTA SISÄISESTÄ 
TIEDONKERUUN INDIKAATTOREISTA

17 A1. Mikä oli 

vesistöihin tai lähteisiin 

rajoittuvien 

uudistusalojen määrä 

toteuttamassanne 

seurannassa? : Kpl

17 A2. Kuinka paljon 

näistä tarkastetuista 

uudistusaloista oli 

sellaisia, joissa 

suojakaista ei ollut 

kriteerin vaatimusten 

mukainen? : Kpl

18 C1. Mikä oli seurannassa 

tarkastettujen 

uudistusalojen määrä, joilta 

oli johdettu 

maanmuokkauksessa vesiä 

laskuojaan kriteerin 

vastaisesti? : Kpl

18 C2. Kuinka paljon näistä 

uudistusaloista oli sellaisia, joilla ei 

ollut tehty tarkoituksenmukaisia 

vesiensuojelutoimenpiteitä vesien 

johtamisessa? : Kpl

19 C. Onko torjunta-aineiden ja 

lannoitteiden käytön 

rajoitukset otettu huomioon 

organisaation työohjeissa ja 

suosituksissa?

19 D. Onko korjattu kantoja 

luokan I pohjavesialueilta?



MIHIN EPÄONNISTUMINEN LIITTYY – MIHIN EI OLE 
KIINNITETTY RIITTÄVÄSTI HUOMIOTA?

Luvanvaraisesta toiminnasta ei ole ilmoitettu

• ojitustapaus, josta ei ole tehty vesilain mukaista ilmoitusta ennen ojituksen 
aloittamista.

Ohjeistuksista ei ole huolehdittu

• ohjeistus puuttuu tai tiedonkulku puutteellista sisäisesti tai toimijoiden välillä

Suunnitelmaa ei ole noudatettu

• tehtyä vesiensuojelusuunnitelmaa ei ole noudatettu

Työtä ei ole toteutettu edellytetyllä tavalla

• suojakaista ei ole pysynyt rikkoutumattomana

• laskeutusaltaita, kaivuukatkoja ei ole tehty asianmukaisella tavalla



HYVIÄ ESIMERKKEJÄ ONNISTUMISESTA

▪ ”Kunnostusojitushanke, xx km ojia ja yy hehtaarin hyötyalalla. Ojasyvyys 

suunnitelman mukainen. Vesiensuojelutoimenpiteet toteutettu erinomaisesti.”

▪ ”Kunnostusojitustyömaa, jossa kaivettu xx metriä ojia. Alueen hyötyala xx 

ha ja valuma-alue xx ha. Ojitus ja vesiensuojelutoimenpiteet toteutettu 

suunnitelman mukaisesti. Kunnostusojituksen yhteydessä tehty harvennus 

hyvin toteutettu, mm. hyvä suojakaista jätetty työmaahan rajoittuvaan 

avosuohon.”

▪ ”Nuoren metsän hoitokohde, jossa ennakkoraivaus käynnissä. Kuviolla 

noro, metsuri nauhoittanut noron, hyvä rajaus. Metsurilla monipuolinen 

työkokemus ja hyvä osaaminen.”

▪ ”Avohakkuu tehty, harvennus kesken, ympäristötukialue, metsälakipuro, 

hyvät rajaukset.”



PEFC-KRITEERIEN MÄÄRITTELY YKSITYISTEN JA 
JULKISTEN TAHOJEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ 2019-21



MUUTOKSIA TARKISTETUN PEFC FI-KRITEERISTÖN  
SISÄLLÖSSÄ JA KATTAVUUDESSA (LUONNOS 
19.1.2021)

▪ Metsien monimuotoisuuden edistämien 

- Lähteiden, vesistöjen ja avosoiden suojakaistojen pinta-alat kaksinkertaistumassa –

jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä rantametsiin ja avosoiden reunoille

- Metsiin jätettävän säästöpuuston määrä kaksinkertaistumassa noin miljoonaan 

kuutiometriin vuodessa. 

- mm. riistaa hyödyttävät tiheiköt

▪ Vesilainsäädäntö, pohjavesialueet ja vesien suojelu esillä aiempaa korostetummin

▪ Vastuullista yritystoimintaa koskevia vaatimuksia täydennetty ja vaatimustasoa nostettu. 

▪ Luonnontuotteiden keruutoiminta ja niitä kaupallisesti hyödyntävät toimijat sekä 

joulupuuviljelmät mukaan PEFC-vaatimuksiin.



PEFC FI 2021 -KRITEERISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO

Mitä? Milloin?

Koulutus- ja neuvonta metsätalouden 

toimijaorganisaatioille, toimihenkilöille/työntekijöille 

sekä urakoitsijoille ja metsänomistajille

Syksyllä 2021 / 2022 / 

2023

Tarkistettuja PEFC-kriteereitä koskeva 

• tiedonkeruu ja toiminnan muuttaminen tarkistettujen 

vaatimusten mukaiseksi

• vaatimusten toimeenpano sertifikaattien 

haltijoiden, sertifioinnin piirissä olevien 

metsänomistajien sekä PEFC-metsiin palveluita 

tarjoavien yritysten ja yrittäjien yhteistyönä.

Alkaen 2022

Tarkistetut PEFC-standardit käyttöön ulkoisissa 

auditoinneissa

2023



KRITEERI  11 –
LUONNOS-
SISÄLTÖ 
19.1.2021



KRITEERI 17 –
LUONNOS-
SISÄLTÖ 
19.1.2021



KRITEERI 19 -
LUONNOS-
SISÄLTÖ 
19.1.2021



Kestävyyden edistäminen on jatkuvaa ja 
pitkäkestoista työtä, joka edellyttää 

Kaikkien mukanaoloa



KIITOS!
Seuraa PEFC Suomea
sosiaalisessa mediassa
@pefcsuomi
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